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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3231 – Apollo/Soros/Goldman Sachs/Cablecom)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.    Kommisjonen mottok 1. august 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der foretakene Goldman Sachs Group Inc., Apollo Investment Fund V Inc. og Soros Private Equity 
Investors LP, ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over foretaket Cablecom GmbH Switzerland.

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      Goldman Sachs Group: USA-basert aktør innen investering, bankvirksomhet og forsikring, 
som opererer på kapitalmarkedene over hele verden,

        –      Apollo Investment Fund: USA-basert aktør innen investering av privat egenkapital, med 
virksomhet over hele verden,

        –      Soros Private Equity Investors LP: investeringsrådgivning over hele verden,

        –      Cablecom GmbH: bredbåndsleverandør med virksomhet primært i Sveits og til en viss grad 
også i Østerrike.

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 190 av 12.8.2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 3231 – Apollo/Soros/Goldman Sachs/
Cablecom, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)   EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2003/EØS/41/01
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3251 – PAI Partners/GrandVision)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.    Kommisjonen mottok 31. juli 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der det franske foretaket PAI Partners overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket GrandVision ved et offentlig overtakelsestilbud 
kunngjort 23. juli 2003. 

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      PAI Partners: privat investeringsselskap,

        –      GrandVision: montering, behandling, distribusjon og salg av optiske produkter (utsalgssteder: 
”GrandOptical”, ”Générale d’Optique”, ”Solaris”, ”Vision Express Optical Lab”).

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 189 av 9.8.2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 3251 – PAI Partners/GrandVision, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)   EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2003/EØS/41/02
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2003/EØS/41/03 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3256 – Liberty Insurance/Metlife Iberia)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.    Kommisjonen mottok 1. august 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der det Spania-baserte foretaket Liberty Insurance Group, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. 
(”Liberty Insurance”), som tilhører den amerikanske gruppen Liberty Mutual (”Liberty Mutual”), 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele det spanske foretaket Metlife Iberia, S.A. (”Metlife”), som kontrolleres av det amerikanske 
foretaket Metlife International Holdings, Inc. (”Metlife International”).

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      Liberty Insurance: finans og forsikring,

        –      Metlife: forsikring.

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 192 av 14.8.2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 3256 – Liberty Insurance/Metlife Iberia, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)   EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3263 – 3i Group/Refresco)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.    Kommisjonen mottok 6. august 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der det britiske foretaket 3i Group plc (”3i”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket Refresco Holding 
B.V. (”Refresco”).

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      3i: risikokapitalselskap,

        –      Refresco: produksjon av fruktjuice og alkoholfri leskedrikk.

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 194 av 15.8.2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 3263 – 3i Group/Refresco, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)   EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2003/EØS/41/04
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3108 – Office Depot/Guilbert)

Kommisjonen vedtok 23. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3108. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk.

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3110 – OMV/BP (Southern Germany Package))

Kommisjonen vedtok 11. juni 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3110. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere 
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/41/05

2003/EØS/41/06
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3119 – BP/Alfa Group/Access/Renova/TNK-BP)

Kommisjonen vedtok 25. juli 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3119. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk.

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3134 – Arcelor/Umicore/Duology JV)

Kommisjonen vedtok 4. juli 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CFR”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3134. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk.

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/41/07

2003/EØS/41/08
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2003/EØS/41/09Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3192 – ThyssenKrupp/HSP Hoesch/JV)

Kommisjonen vedtok 3. juli 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3192. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk.

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3233 – Allianz/Sole/Zanussi Elettromeccanica)

Kommisjonen vedtok 30. juli 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på italiensk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CIT”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3233. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk.

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/41/10
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Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4

Anmodning om tillatelse til å opprettholde nasjonale bestemmelser som avviker fra et 
harmoniseringstiltak i Fellesskapet

Kommisjonen har offentliggjort opplysninger om en melding inngitt av Forbundsrepublikken Tyskland 
i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 vedrørende bruk av azofargestoffer, som et unntak fra 
bestemmelsene i direktiv 76/769/EØF(1) om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige 
stoffer og preparater, endret ved direktiv 2002/61/EF(2) med hensyn til markedsføring og bruk av 
azofargestoffer.

For uavkortet tekst, se EUT C 185 av 5.8.2003.

Statsstøtte
Sak nr. C 37/03

Italia

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel  88 nr. 2 med 
hensyn støtte til en utvidelse av nettverket av servicestasjoner som selger naturgass til bruk som drivstoff 
i Piemonte-regionen, se EUT C 183 av 2.8.2003.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende 
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
J-70
B-1049 Brussel

Faks: (+32) 22 96 12 42

Merknadene vil bli oversendt til de italienske myndigheter. En part som framsetter merknader, kan 
skriftlig anmode om at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

(1)   Rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring 
og bruk av visse farlige stoffer og preparater (azofargestoffer) (EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201).

(2)   Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF av 19. juli 2002 om 19. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av 
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (azofargestoffer) (EFT L 243 av 11.9.2002, s. 15).

2003/EØS/41/11
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